
  
 
   

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA  - WZÓR 

 
 
zawarta w dniu ... .............. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 
………………………………………………………….................................... 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w 
...................................................................................................................................................,  
reprezentowaną przez: 
.................................................................................................................................................... 

REGON: ............................... NIP: .................................  KRS/CEIDG: ................................. 
 
zwaną dalej Wykonawcą,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 
  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia wynajmu sal konferencyjnych i powierzchni 

reklamowych oraz usług gastronomicznych związanych z organizacją 

międzynarodowej konferencji „Nutrient Removal and Recovery 2015 – Moving 

Innovation Into Practice” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

zał. nr 1 do umowy oraz ofertą wraz z formularzem rzeczowo - cenowym zał. nr 2 i 3 

do umowy, stanowiącymi integralną część umowy. 

 



  
 
   

§ 2 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Z  tytułu realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto: 
.................... (słownie: .................................................), tj, określone w ofercie 
WYKONAWCY z dnia  ....................... .  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 
szacowanym, skalkulowanym w oparciu o szacowaną liczbę uczestników 
konferencji podaną w SIWZ. 

3. Zamawiający jest uprawniony do zmiany liczby uczestników konferencji w zakresie  
podanym w SIWZ, a Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do niego żadnych 
roszczeń z tego tytułu.   

4. Zamawiający potwierdzi gwarantowaną liczbę osób w terminie do dnia 15 maja 2015r.  
W przypadku braku potwierdzenia ze strony Zamawiającego, podana wcześniej 
gwarantowana liczba osób staje się automatycznie ilością wiążącą. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z uwzględnieniem faktycznej 
liczby uczestników konferencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie zrealizowana przez 

Wykonawcę bez zastrzeżeń usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz podpisany 

bez zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy zał. nr 4 do umowy. 

7. Na fakturze powinno być wyszczególnione wynagrodzenie netto, podatek VAT oraz 
wynagrodzenie brutto. 

8. Fakturę VAT lub rachunek należy wystawić na: 

Politechnika Gdańska 

Dział Organizacyjny 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

9. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od chwili otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3 

Warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 18-20.05.2015r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi będące przedmiotem Umowy z należytą 

starannością.  
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób 

przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługi objęte 
niniejszą Umową, zgodnie z zapisami ustalonymi przez Kodeks Cywilny. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi przez Wykonawcę w terminach oraz godzinach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień trwania uchybienia, za każde naruszenie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 



  
 
   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 7 

dni od daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności 

determinującej odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej, strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 
dotyczących usługi będącej przedmiotem umowy: zmiana obowiązujących stawek 
podatkowych, zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, wystąpienia 
zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 
i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

4. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw               
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

6. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 
Zamawiający wyznacza: ……………………………………………, tel. : …………………… 
a Wykonawca wyznacza: ……………………………………………., tel. : …………………… 

7. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie 
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku 
obciążają stronę zobowiązaną. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej 
ważności zachowania formy pisemnej. 

9. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
stron. 

       
Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta 

3. Formularz rzeczowo - cenowy 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy usługi - wzór 

 
 

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………..               ……………………………… 

                                                     


